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Summiere toernooi-kalender 2015

04 Okt 9e Criteriumtoernooi Gent
17 Okt 3e Jeugdtoernooi (en volwassenen) Wachtebeke
24 Okt 10e Criteriumtoernooi Neerpelt
14 Nov Open Belgisch Oploskampioenschap 2015 Geel

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

VSF zoekt gedreven bestuurders en medewerkers
VSF heeft een vacature voor voorzitter (einde mandaat) en andere bestuurders die dan de functies 
ondervoorzitter, secretaris en jeugdschaak onder zich verdelen.

Verder zoekt VSF een medewerker voor het domein schoolschaak (bij voorkeur iemand uit het 
onderwijs) en het domein dopingpreventie.

Kandidatuur uiterlijk tegen 17 oktober 2015  richten aan:
- de voorzitter jean-pierre.haverbeke@telenet.be EN de secretaris eddy.dg@skynet.be 

De kandidaat bestuurders zullen worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de 
algemene vergadering van 31 oktober te Mechelen waar ze kunnen verkozen worden.

Art. 26 van de statuten is van toepassing: Kandidaat bestuurders, evenals bestuurders wiens mandaat zal 
eindigen en zich opnieuw kandidaat wensen te stellen, dienen uiterlijk twee weken voor de algemene 
vergadering een schriftelijke kandidatuur in te dienen bij de voorzitter en de secretaris van de vereniging. 
De kandidaturen worden vermeld op de uitnodiging voor de algemene vergadering. De algemene vergadering 
beslist over de kandidatuur in een geheime stemming. De kandidaat wordt verkozen indien deze meer dan de 
helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behaalt.

Functies van bestuurder worden door het Bestuur toegewezen, onmiddellijk na beëindiging van de 
algemene vergadering.

Jeugd EK 2015 in Kroatie

Geen kampioenen maar wel veel tevreden gezichten. Lees er meer over op de BLOG website KBSB
Uiterst rechts op  de foto, onze medewerker-jeugdverantwoordelijke VSF, Arben Dardha.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:eddy.dg@skynet.be
mailto:jean-pierre.haverbeke@telenet.be
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Wat is veranderd ? 
In deze rubriek oefeningen als reactie op de laatste zet van je tegenstander.
Elke zet verandert immers (meestal) iets in de stelling. Er wordt iets "versterkt, en iets anders 
verzwakt". Onze aandacht gaat vooral naar die verzwakking ....

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+NwqP#
2PzPQsN-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit speelt nu 13.Lf5.
Zwart zoekt wat dit verandert en speelt ...

Na 13.Ld3 naar f5 is veld e2 beschikbaar 
gekomen. Zwart (Korchnoi) pakte dan ook uit 
met 13....Te2! wat pionwinst dreigt op f2. Na 
14.Pd4 PxPd4 gaf wit op omdat hij 2 pionnen 
zal verliezen!!
XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-vl-zpp'
6-+-+-sn-+&
5wQ-+P+-+-%
4-+-zPp+-zp$
3+-sN-+-+q#
2PzP-+PzP-+"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy

Zwart speelt nu 1...Pg4.
Wit zoekt wat dit verandert en speelt .....

Na 1...Pg4 staat plotseling Tc8 Niet Verdedigd. 
Kan wit daarvan profiteren is nu de vraag.
Wit ziet een motief met dubbelaanval  Df5+ en 
speelt dus 2.d6! en wit wint materiaal.

XABCDEFGHY
8r+n+k+r+(
7+-wql+p+p'
6p+-+p+p+&
5+-zp-zP-vL-%
4-+-+-wQP+$
3+-zP-+P+-#
2P+P+-+-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Zwart speelt nu 1...Da5.
Wit zoekt wat dit verandert en speelt .....

Na 1...Da5 staat Ld7 plotseling Nul Verdedigd, 
en dat zijn altijd mogelijke 
aanknopingspunten.
Er volgde 2.TxLd7! en zwart gaf meteen op. 
(2...KxTd7 3.Dxf7+  en materiaalverlies)
XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+p+pvlp'
6-+n+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart speelde net 7...e6.
Wit zoekt wat dit verandert en speelt .....

Na 7...e6 is veld d6 plotseling erg zwak 
geworden. 
Wit speelde dan ook 8.Pb5! en kreeg een 
sterke aanval



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-10-2015                                                    pagina  4

Röntgen
In deze rubriek oefeningen waar er ergens een "röntgen"-spanning aanwezig is.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-vlpzpn'
6-+nzp-+-zp&
5+-+N+-+-%
4-+L+-vLl+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

R1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-trn+-+-tr(
7+-+-wq-mkp'
6-zp-+lzp-+&
5zp-zp-zp-zpP%
4P+P+L+-+$
3+-wQ-vLP+-#
2-zP-tR-zP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

R2: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-tr(
7+pzp-+-zpp'
6-+-sn-zp-+&
5+-+R+-vl-%
4-+-wQ-+N+$
3+P+-+-zP-#
2PvLP+qzP-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

R3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppzp-+pzp-'
6-+n+qsn-zp&
5+-+-+N+-%
4-+P+pzPP+$
3+P+-wQ-+P#
2PvLP+-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

R4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzpq+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zPntR-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+P#
2PvL-+LzPP+"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

R5: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-tr-+k+ntr(
7zp-+l+pvl-'
6-+-zpp+pzp&
5wq-sn-+-+-%
4-zpLsNP+PzP$
3+-+-vLPsN-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

R6: Wit aan zet.
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R1 Als Pd5 weg is, staat pion d6 Nul Verdedigd.
Vandaar: 1.PxLe7+ (uitschakelen van een verdediger en openen invloed Dd1) 
PxPe7  2.Lxd6 en wit wint een pion.

R2 Kg7 staat in het vizier van Dc3 ....en Tb8 staat Niet Verdedigd....
1.Lxg5!  en pionwinst want 1...fxLg5?  2.Dxe5+ en 3.DxTb8

R3 Het duo Lb2 en Dd4 oefenen sterke druk uit op de lange diagonaal.
Vandaar: 1.TxLg5! en stukwinst (1...fxTg5?? 2.Dxg7 Ke8  3.Pf6#)

R4 Zowel Pf5 als Lb2 oefenen druk uit op  pion g7...Vandaar:  1.Pxg7!!   KxPg7  2.g5   
en wit wint zijn geofferd stuk terug. Resultaat is pionwinst.

R5 De röntgen spanning ontlaadt zich als wit Le2 weg speelt, want dan vallen Te5 en 
Te1 de zwarte Te8 aan. 
Er volgt dus 1.Lg4 met dubbelaanval op Dd7 en Te8. Zwart verliest materiaal.

R6 De Dd2 heeft pion d6 in het vizier en Le3 ziet Pc5...bovendien staat Tb8 op NV...
Wit speelt 1.Pc6!   LxPc6  2.Dxd6   (trippelaanval) en wit wint minstens een pion.

Positionele partij-analyse 
De volgende partij tussen Rubinstein en Schlechter werd door Capablanca als een heel mooie 
positionele partij omschreven. In 1912, net voor WOI, was Rubinstein op de top van zijn kunnen en 
klaar om een gooi naar de wereldtitel te doen in 1914, doch WOI verhinderde dit.

Akiba Rubinstein - Carl Schlechter 
San Sebastian ESP (13), 07.03.1912
1.d4  d5  2.Pf3  Pf6  3.c4  e6  4.Pc3  c5  Zwart 
kiest voor de Tarrasch verdediging. Diagram
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

De Tarrasch-verdediging

 5.cxd5 De hoofdvariant die wit goede kansen 
geeft. Het is o.a. toenmalige wereldkampioen 
Lasker die reeds in 1900 met deze ruilzet 

uitpakte. 
5...Pxd5  De andere opties (5...exd5 6.Lg5 Le6 
7.e3;  of   5...cxd4 6.Dxd4)  veroorzaken  bij 
grootmeesters teveel problemen voor zwart.  
6.e4 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zpn+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Stelling na 6.e4
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Zoals in  de Grünfeld maakt  wit  gebruik van 
het zwarte paard op d5 om met tempo (6.e4) 
het centrum te beheersen.
6...Pxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Lb4+ misschien 
niet  de beste  keuze voor zwart omdat hij  nu 
zijn  "goede"  loper  laat  ruilen  en  blijft  zitten 
met Lc8 
9.Ld2 Da5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 

Wit  ruilt  af  naar  een  beter  eindspel  met 
10.Tb1! Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-vL-zPPzP"
1+R+QmKL+R!
xabcdefghy

 Kies je voor 10...LxLd2+ of voor 10...Pc6 ? 

10...Lxd2+ de juiste keuze. 
Fout is  10...Pc6? 11.TxLb4! PxTb4 12.Db3 en 
wit wint materiaal. 
11.Dxd2 Dxd2+ Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

 Kies je voor 12.KxDd2 of voor 12.PxDd2 ? 

12.Kxd2! De juiste positionele keuze. We zijn 
nog  maar  12  zetten  ver,  maar  reeds  in  het 
eindspel. Aangezien de dames geruild zijn is er 
nauwelijks groot gevaar voor de Koningen en 
dus  is  het  aan  te  raden  dit  stuk  ook 
(voorzichtig) in de eindstrijd te gooien. Door 
bovendien Pf3 op zijn plek te laten staan blijft 
pion d4 "sterk" en kan zwart er niet direct op 
spelen. Tijdverlies is daarentegen  12.PxDd2?! 
Ke7  13.Lc4  Td8 en  wit  moet  zich 
bekommeren om pion d4.

12...0–0 13.Lb5 a6  Natuurlijk geen 13...Pc6? 
14.LxPc6 bxLc6 15.Thc1 en wit staat duidelijk 
beter want alle witte stukken staan erg actief 
terwijl die van zwart nog slapen.  

14.Ld3 Td8 15.Thc1 Dankzij 12.KxDd2 staat 
pion d4 nu nog steeds verdedigd door Pf3 en 
kan wit dus een bijkomend stuk activeren. 

15...b5  Ik had hier 15...Pc6 gespeeld om het 
indringen op de 7e rij te vermijden maar dan 
kan zwart weer geen b7-b5 meer spelen en dus 
kan  Lc8  ook  moeilijk  in  het  spel  gebracht 
worden wegens de druk op pion b7. 
Conclusie: zwart blijft hoe dan ook erg passief 
staan en  FRITZ geeft weinig evaluatieverschil 
tussen het gespeelde 15...b5 of het alternatief 
15...Pc6. 

16.Tc7 wit is binnen gedrongen op de 7e rij en 
dat zorgt nu voor kopzorgen bij zwart. 
16...Pd7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+-tRn+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+N+-#
2P+-mK-zPPzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

 Kan je hier 3 interessante zetten geven voor 
wit ? 

17.Ke3 Goed. Het activeert verder de Koning 
en zorgt voor mobiliteit van Pf3. 
Andere  interessante  zetten  waren  17.Tbc1 
(beheersen van de enige open c-lijn) of 17.a4!? 
onder het motto "val aan waar je sterker bent" 
 
17...Pf6 18.Pe5 verhoogt de activiteit van een 
stuk en ... zet ook pion f7 Negatief Verdedigd 
18...Ld7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-tRl+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+p+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+LmK-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

Rubinstein heeft gezien dat Ld7 Nul Verdedigd 
staat en besluit  nu te  dreigen een verdediger 
weg te jagen met ... 
19.g4!  in  het  middenspel  zou  een  dergelijke 
g4-zet  erg  gevaarlijk  geweest  zijn  voor  de 
witte  Koning,  maar  in  het  eindspel  zonder 

Dames gelden andere regels. 
19...h6 Slecht is  19...Tac8? 20.Ta7! 
20.f4 met de dreiging winnend 21.g5 te spelen. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-tRl+pzp-'
6p+-+psn-zp&
5+p+-sN-+-%
4-+-zPPzPP+$
3+-+LmK-+-#
2P+-+-+-zP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

 Kies uit 20...g5 of 20...Le8 

20...Le8!  De goede verdediging.  Dit  onttrekt 
de Loper aan de druk van Tc7 en Pe5. Slecht 
daarentegen  is  20...g5?  21.fxg5  hxg5  22.Tf1 
(wit activeert met tempo zijn toren op een Niet 
Verdedigd  stuk)  22...Kg7  23.TxPf6 (afruilen 
verdediger) 23...KxTf6 24.PxLd7+ en wit wint 

21.g5  wit  wint  ruimte,  wat  het  voor  zwart 
alleen maar moeilijker zal maken. 
21...hxg5  22.fxg5  Ph7  23.h4  Tdc8  24.Tbc1 
Natuurlijk geeft wit die open c-lijn niet af. 
24...Txc7 25.Txc7 Td8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trl+k+(
7+-tR-+pzpn'
6p+-+p+-+&
5+p+-sN-zP-%
4-+-zPP+-zP$
3+-+LmK-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit stelt zich de vraag wat er veranderd is 
door de zet 25...Td8 en speelt ... 
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26.Ta7   Pion  a6  staat  nu  immers  Niet 
Verdedigd omdat Ta8 heeft gespeeld.
26...f6 
Zwart  mag de  onderste  rij  niet  opgeven met 
26...Td6? want  dit  geeft  wit  grote 
aanvalskansen  zoals  volgende  variant  toont: 
26...Td6? 27.Ta8 Kf8  zie analyse-diagram 

XABCDEFGHY
8R+-+lmk-+(
7+-+-+pzpn'
6p+-trp+-+&
5+p+-sN-zP-%
4-+-zPP+-zP$
3+-+LmK-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

28.g6 fxg6 29.Pxg6+ Kf7 
30.e5 Td7 31.Ph8+ Ke7 32.Lxh7 

Terug naar de partij.

27.gxf6  gxf6  of   27...Pxf6  28.Txa6  en 
pionverlies 
28.Pg4 Lh5 zwart probeert zijn stukken meer 
activiteit te geven 
29.Ph6+ Kh8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7tR-+-+-+n'
6p+-+pzp-sN&
5+p+-+-+l%
4-+-zPP+-zP$
3+-+LmK-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Welke Kandidaatzetten (KZ) zie jij ? 

Ik zag hier  30.Le2 (idee LxLe2? 31.Pf7+) en 
30.e5 (f5) of  30.d5 (exd5 31.exd5 met aanval 
op Ph7) .  Uiteraard is  30.Txa6? fout wegens 

Kg7! en Ph6 gaat verloren.  FRITZ geeft  aan 
dat ook  30.Te7 of zelfs  30.Pf7+ goede opties 
zijn.  
30.Le2 Le8 31.Txa6  nu is het wel veilig om 
deze  a6-pion  te  slaan  omdat  Ph6  nu  een 
terugweg heeft naar g4. 
31...Kg7 32.Pg4 f5 33.Ta7+! Wit gaat eerst de 
zwarte Koning terug naar achter dringen. 
33...Kh8 34.Pe5 wat een superpaard !. Het is 
daar op e5 heer en meester en onaantastbaar. 
34...fxe4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trl+-mk(
7tR-+-+-+n'
6-+-+p+-+&
5+p+-sN-+-%
4-+-zPp+-zP$
3+-+-mK-+-#
2P+-+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

35.Lxb5!  Mooi  !!  Rubinstein  blijft  alert  en 
verovert pion na pion 
35...Pf6  36.Lxe8  Txe8  37.Kf4  op  weg  naar 
theebezoek bij de collega.... 
37...Kg8 38.Kg5 Tf8 39.Kg6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+psnK+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPp+-zP$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 en Schlechter gaf op want slechter kon zijn 
stelling niet zijn  :)
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Opgelet voor NV-punten

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+psN-+-%
4-wQ-zPn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

NV1: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-wq-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

NV2: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpl+-+pzpp'
6-wq-vLp+-+&
5+psn-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+LzP-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

NV3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+r+-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+-zp-+q+-%
4-+Q+-+R+$
3+P+-+-+P#
2PvL-+-+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV4: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7zp-+-+p+-'
6-+p+l+p+&
5+-+-tR-+q%
4NzpP+-+-+$
3+P+-+-wQP#
2-zP-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

NV5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-snpzp-'
6-+-+-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+L+-+-+$
3vLQzP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

NV6: Wit aan zet.
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NV1 Bij wit staan o.a. Pe5 en pion g2 op NV.
Zwart profiteert van de zwakte op e5 met 1...c5!  en wit geraakt in de problemen.

NV2 Wit ziet dat Pe5 Nul Verdedigd staat en doet voordeel met 1.Lxh7+    2.KxLh7   
Dh5+ en 3.DxPe5 pionwinst.

NV3 Wit ziet dat Pc5 Nul Verdedigd staat en doet voordeel met 1.Lxh7+   KxLh7   
2.Dh5+ Kg8 3.LxPc5 met pionwinst voor wit. 

NV4 Zwart onderzoekt kort de NV-punten. Hij ziet dat Lb2 een lekker hapje is en 
speelt dus 1...Df2+    2.Kh1   en DxLb2 stukwinst. Een makkie !!

NV5 Wit heeft met zijn laatste zet (Te5) dit stuk nu plotseling Nul Verdedigd gezet.
Verder is er bij wit ook pion h3 Nul Verdedigd.
Zwart profiteert met 1...Lxh3+  en wint minstens een pion.

NV6 Bij zwart staat oa pion f7 op NV en wit kan dit mooi verzilveren met 1.Lxf7+!! 
DxLf7 (natuurlijk geen 1...Kf8?? wegens 2.Td8#, doch nu staat Df7 op NV ) 
2.Td8+! (weglokken verdediger) KxTd8  3.DxDf7

Waregem: 17 de HERFST - SCHAAKTORNOOI

Individueel tornooi-Vrijdag 06 november 2015 om 19u45

Te Waregem in Sportcafe “ De Treffer “

Vier ronden Zwitsers, verdeeld over twee reeksen. Elk 20min. per partij, en per speler.

Iedere deelnemer ontvangt een fles wijn of porto. 
Gratis tombola met de lotjes die men ontvangt na iedere partij.

Inschrijving: 
Leden, VOORAF = gratis, bij Willem Penninck  -  056-680543    -   willem.penninck@telenet.be

De dag zelf = 2,50 Euro inschrijvingsgeld! 
Niet leden betalen 5,00 euro bij voorinschrijving, 7,50 euro de dag zelf.

Wereldkampioenschap U20
Zoals vermeld in het vorige VSD-nummer namen er enkele Belgen deel aan dit 

wereldkampioenschap in Siberië. Volledigheidshalve nog melden dat ook Astrid Barbier 
deelnam (bij de Dames).  De resultaten van de Belgische spelers zijn eerder bescheiden:

Fontaine Quentin 6/13 - Lootens Matthias en Van Laeken Jonathan 5/13 - Barbier Astrid 2/13

Mooi is wel dat een Russische TV-zender een interview afnam van de Belgische begeleider, 
François Godart,  omdat hij de jongste coach was (21 jaar!). Zie:

 https://www.youtube.com/watch?v=6AlZcdjo4SU

https://www.youtube.com/watch?v=6AlZcdjo4SU
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Eindspel: Max Euwe - Mir, Sultan Khan
Laten we eerst starten met een kort woordje uitleg over het heerschap Sultan Khan.

Mir Sultan Khan was geboren in 1905 in Mittha (Punjab), 
Brits India (huidig Pakistan).
Hij werkte daar voor een grote landheer, en toen deze met 
hem naar Engeland trok kon hij deelnemen aan het 
Europese topschaak.
In een Internationale loopbaan van minder dan 5 jaar 
(1929-1933) won hij 3 keer op 4 het Brits Kampioenschap 
(1929 - 1932 - 1933). Hij won verder talrijke toernooien en 
dit plaatste hem in de top 10 van de wereld in die 
periode ! Hij is een van de weinig spelers die een positieve 
score hebben tegen Capablanca, Frank Marshall en 
Savielly Tartakower.
In 1933, werd hij door zijn meester terug naar India 
gebracht alhoewel zijn prestaties nog steeds verbeterden. 
Nadien was het stil rond hem in de schaakwereld en werkte 
hij als landbouwer. 
Hij overleed in 1966.

Zie ook chesshistorywinter op: 
http://www.chesshistory.com/winter/extra/sultankhan.html

In het kader van de sponsoractie "Schakers voor Nepal" 
heb ik in een boekje een 20-tal partijen van Sultan Khan besproken.1 In de gekozen partijen speelt 
hij tegen de groten van die tijd (Capa, Alekhine, Nimzo, Colle, Kolta, Vidmar, enz) en dus ook 
tegen Euwe. 

In de Databases heb ik slechts 3 partijen tussen Euwe en Sultan Khan kunnen terug vinden, waarvan 
er twee remise worden wegens een zeer merkwaardig toeval in het eindspel. Kijk je even mee ?

Max Euwe - Mir Sultan Khan [D53]
Hastings Hastings (7), 1931

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Lg5 Le7 5.e3 a6 
6.Pf3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.De2 Pbd7 
10.Td1  Pd5  11.Pxd5  Lxd5  12.Lxe7  Dxe7 
13.0–0 0–0 14.Dc2 Lxf3 15.gxf3 Pf6 16.Tc1 
e5 17.Dxc7 Dxc7 18.Txc7 exd4 19.exd4 Tad8 
20.Td1 Td6 21.Le4 Tfd8 22.Ta7 g6 23.Tc1 
T8d7 24.Txd7 Txd7 25.Td1 Td6 26.Kf1 Ph5 
27.Ke2  f5  28.La8  Kf7  29.d5  Kf6  30.Kd3 
Pf4+  31.Kc3  a5  32.Lc6  Ke5  33.Te1+  Kf6 
34.Kd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+Ltr-mkp+&
5zpp+P+p+-%
4-+-mK-sn-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Maak een evaluatie.

1 Een boekje (A5- papiervorm) kost 7,5 €. 
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Zwart (Sultan) aan zet staat erg slecht. 
Wit  heeft  een  pion  meer,  een  vervelende 
vrijpion op d5 en erg actieve stukken (vooral 
Kd4).  Bij  zwart  lijken  de  a5  en  b5-pionnen 
vogels voor de kat.  Het enige wat zwart kan 
doen is taai verdedigen en wachten op minder 
sterke zetten van wit.  
34...Td8  35.Te8!  Dit  ruilt  een  stuk  en  wint 
nadien een pion op b5 
35...Txe8 36.Lxe8 Ke7 37.Lxb5 Wit heeft nu 
2 pionnen meer en pion a5 ziet er ook niet erg 
gezond uit... Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+p'
6-+-+-+p+&
5zpL+P+p+-%
4-+-mK-sn-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

 37...Kd6 activeert de Koning en zet pion d5 
onder druk 
38.Lc6  Ph3  39.Kc4  Euwe  geeft  pion  f2  op 
(het is toch maar een dubbelpion) maar gaat op 
zoek naar pion a5. 
39...Pxf2 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+Lmk-+p+&
5zp-+P+p+-%
4-+K+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-sn-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

40.Kb5?!  Alles  volgens plan,  maar  zoals zal 
blijken  is  dit  plan  niet  zo  goed.  De  witte 
Koning komt te ver uit de actie-zone (centrum) 
en geeft  nu ook vrije baan aan Pf2.  Wit had 
veel betere kansen gehad met  40.a4! gevolgd 
door 41.b4 waarna hij een verre vrijpion op de 
a-lijn heeft.  
40...Pd3 41.Kxa5 Pxb2 42.Kb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+Lmk-+p+&
5+K+P+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2Psn-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe schep je overlevingskansen ?  

Zwart kan het wit moeilijk maken als hij zelf 
tegenkansen organiseert op de andere vleugel. 
En dus speelt Sultan ...  

42...g5! de enige zet die zwart nog een kansje 
geeft,  vooral  omdat  Lc6  moeilijk  op  de  K-
vleugel kan tussenkomen. 
43.a4 Pxa4! 44.Kxa4 g4 45.fxg4 fxg4 46.Kb4 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+Lmk-+-+&
5+-+P+-+-%
4-mK-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Hoe kan zwart remise forceren ? 
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46...h5! Misschien niet zo moeilijk want zwart 
heeft nauwelijks zetten om uit te kiezen. Het 
idee achter deze zet is dat zwart nu ook een 
beslissende  vrijpion  dreigt  te  maken  met 
47...h4 en 48.g3. Wit kan dit enkel verhinderen 
als hij pion d4 opgeeft. 
47.Le8 Kxd5 48.Lxh5 Ke5 49.Lxg4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-mK-+-+L+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 en  dit  is  een  theoretisch remise  want wit 
heeft de verkeerde loper om de randpion te 
laten promoveren. ½–½

Mooi zal je denken, maar het wordt pas echt 
grappig  als  we  naar  het  slot  van  volgende 
partij kijken tussen beide zelfde heren amper 
een jaartje later in 1932....

Ook in deze partij (Bern 1932) heeft Sultan het 
erg moeilijk tegen Euwe.
Max Euwe - Mir Sultan Khan 

 1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.c4 g6 4.cxd5 Pxd5 5.e4 
Pb6 6.Pc3 Lg7 7.Le3 0–0 8.h3 P8d7 9.Le2 e5 
10.d5  c6  11.dxc6  bxc6  12.0–0  De7  13.Tc1 
Db4  14.Dd2  Te8  15.a3  De7  16.Dc2  Lb7 
17.Pa4  Lf8  18.Pc5  Pxc5  19.Lxc5  Dxc5 
20.Dxc5  Lxc5  21.Txc5  f6  22.Pd2  Ted8 
23.Pb3 Pa4 24.Ta5 Pb6 25.Tc1 Td6 26.Kf1 
Lc8  27.Ke1  Ld7  28.Pc5  Le8  29.La6  Tb8 
30.b4 Lf7 31.Lb7 Tbd8 32.Txa7 Pc4 33.La6 
Pxa3  34.Pb7  T6d7  35.Pxd8  Txa7  36.Txc6 
Le8  37.Txf6  Pc2+  38.Kd2  Pxb4  39.Lc4+ 
Kg7 40.Td6 Td7 41.Pe6+ Kh6 42.Txd7 Lxd7 
43.Pc5 Le8 44.Kc3 Pc6 45.Lb5 Kg5 46.Pd3 
Kf6  47.Kc4  Lf7+  48.Kc5  Pd4  49.f4  Pe6+ 
50.Kd6 exf4 51.e5+ Kg7 52.Ld7 Pg5 53.Pxf4 
Pe4+ 54.Ke7 Lc4 55.e6 Pf6 56.g4 g5 57.Ph5+ 
Pxh5  58.gxh5  h6  59.Kd6  en  we  bereiken 
volgende stelling met zwart aan zet:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+L+-mk-'
6-+-mKP+-zp&
5+-+-+-zpP%
4-+l+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Euwe - Sultan Khan
 Zwart aan zet 

Sultan bewijst dat hij (nog steeds) iets afweet 
van de "randpion en verkeerde loper" en speelt 
59...Lxe6!   Mooi! Sultan ruilt zijn loper voor 
de enige gevaarlijke pion. Wit heeft nu nog 2 
randpionnen maar wel de verkeerde loper 
die het promotieveld h8 niet bestrijkt wat een 
theoretisch remise is 60.Lxe6 Kh8 Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-mKL+-zp&
5+-+-+-zpP%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

en  remise  overeengekomen  want  wit  kan  de 
zwarte koning nooit uit de hoek verdrijven

Sultan Khan heeft zich dus op 1 jaar tijd, 2 
keer tegen Euwe op eenzelfde manier weten te 
redden. Een uiterst opmerkelijk toeval !
Hij bereikt namelijk telkens een eindspel 
waarbij Euwe een randpion met verkeerde 
loper heeft wat een theoretische remise is als 
de verdedigende Koning tijdig het 
promotieveld kan bezetten.


